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 السالم علیكم ورحمة هللا و�ر�اته.
 المرأة للرجال في القنوات الفضائیة. هذا �سأل عن حكم مشاهدة 
المشاهدة العارضة من غیر تدقیق نظر في شخص �عینه نظرة عابرة �مشاهدة عموم الرجال في األسواق وفي  

المساجد هذه ال إشكال فیها، لكن اإلشكال في تحدید النظر �شخص �عینه، هنا �جب غض البصر، �جب على المرأة 
لى الرجل أن �غض �صره عن المرأة، سواًء �سواء، ونسمع �افتتان �عض النساء �ما أنه �جب ع ،أن تغض البصر

ببعض من له ظهور في هذه القنوات من طالب العلم وغیرهم، والفتنة حاصلة، حتى إننا سمعنا من �عض الطالبات 
نده من لما ع ا، لیس�ذ في الكلیات وغیرها یتبادلن الرسائل إذا �ان فالن من الناس عنده أو له برنامج الیوم في قناة

لى علمنا علم، و�نما لما افُتِتنَّ �ه من صورته وشكله، حتى إن �عض الطالبات في جهاٍت من هذه البالد المبار�ة نما إ
 َوُقلْ { أدمنَّ على النظر في هذه القنوات، وما ائتمرن �ما أمرهن هللا �ه نإلى أنهن افُتِتنَّ ببعض المبتدعة؛ ألنه

 .أسرع من الرجل في التأثر فأرسلن النظر والمرأة مثل الرجل، وهي .]٣١:النور}[َأْ�َصاِرِهنَّ  ِمنْ  َ�ْغُضْضنَ  ِلْلُمْؤِمَناتِ 
مر ال شك أن النظر مصیبة، ال �النسبة للرجال وال �النسبة للنساء، ومثار فتنة، �ما ُأِمر الرجال �غض البصر أُ  

 .النساء �غض البصر
ا الرجال �ما أنه ُ�مَنع أ�ًض  ،ترك وال ُ�َمكَّن النساءنا�ة أولیاء األمور بها، وال یُ على �ل حال هذه مسألة تجب ع 

 أو فیها فائدة من غیر ،ألن هذه قناة إسالمیة ومحافظة ؛ترك الحبل على الغارب .والشباب من النظر إلى النساء
 .نظر إلى هذه القضیة سبَّب أشیاء

إن واحدة اتصلت قالت تتصل  :التي ُ�حَكى في هذا الباب، حتى قیلوسمعتم وسمع الناس �لهم الطرائف والقصص  
ي شيء، قي شيء، ما �ق�عني هذا، ما �ماذا أحبك موت في هللا؟  :أحبك في هللا، لكن تقول :هذا عادي تتصل تقول

هم ما ل، وحصل فعلى أولیاء األمور أن �أخذوا على أیدي هؤالء من البنین والبنات، و�ذا �ان التأثر من �بار في الِسن
ا، أر�عین سنة، هم تغیروا على زوجاتهم؛ ألنهم رأوا ما رأو  ،ثالثین ا،حصل مع زوجاتهم، اللواتي عشن معهم عقودً 

 .تحصل الفتنةو �مثل هذا �حصل خراب البیوت، 
 رآن؟وذلك لتصحیح التالوة في قراءة الق ؛: ما حكم اتصال المرأة �أحد القراء في القنوات الفضائیة�قول 
صوت المرأة �عني یرى جمٌع من أهل العلم أنه عورة، ولذلك إذا حصل الخلل في صالة  ،على �ل حال الصوت 

ذان اإلمام فإن الرجال �سبحون والمرأة تصفق، مع أن األصل أن التصفیق ممنوع؛ لئال ُ�سَمع صوتها، وال تتولى األ
شرع ا �التلبیة، وغیر ذلك من األمور الشرعیة، وما �والمهام الشرعیة التي فیها رفع صوت، �ما أنها ال ترفع صوته

ب علیه فیه رفع الصوت �النسبة للرجال �منع منه النساء، والقول اآلخر ألهل العلم أن الصوت لیس �عورة، إذا لم یترت
 .فتنة، وال خضوع فیه

هي ، و -جل وعال-ا إلى هللا وعلى �ل حال العلم أو تصحیح التالوة وقراءة القرآن من أفضل الُقَرب التي یتقرب به 
لف، سوما عند هللا ال ُینال �سخطه، علیكم �اتباع هدي من  ،-جل وعال-مما ُیرجى ثوا�ه عند هللا، وُ�طلب من هللا 

 ،لواقعو�طلبون �ذا، لكن ا ،على المنع او�طلبون دلیً  ،هذه أمور محدثة، یتساهل الناس فیها ،و��اكم ومحدثات األمور
 في مثل -جل وعال-الشهوة عند �ثیر من الشباب یثیرها أدنى شيء، فعلى الجمیع أن یتقوا هللا  ینسون أن ،الواقع

باشر هو لفتنة، یهلك فیها أحد وهم السبب فیها، نعم الم اومثارً  اوأن �حسبوا لها حسابها، ال �كون سببً  ،هذه األمور
 .إلثملكن یبقى أن السبب أ�ًضا علیه نصیبه و�فله من ا ،المسئول األول

 ،حاضراتمجموعة من الطلبة في قاعة دراسیة جمعوا مبلًغا من المال لشراء ماء خاص �مدرسیهم أثناء الم�قول: 
 فهل �جوز لهم مثل هذا الصنیع؟

رس �عني أثرها في نفسیة المد ا،مثل هذه األمور ال شك أنها إن �انت من المجموع فیكون أثرها على المدرس ضعیفً  
 ،لكن یبقى أن مثل هذا قد یؤثر علیه، في مراعاة هذه القاعة دون غیرها من القاعات ،المجموعضعیف إذا �انت من 

 فالمنع هو المتجه. ،كما أنه لو �ان من أفراد أثر علیه في مراعاتهم دون زمالئهم
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 طالب:...
 إذا �ان �لهم.

 طالب:...
 أنا أشرت. ،أشرت إلى هذا

 في الفروع؟ ما المراد إذا قال الفقهاء: قدمه�قول:  
و�انوا �سمونه مكنسة المذهب، �عني فیه جمیع المسائل التي  ،الفروع البن مفلح �تاب من أشهر �تب الحنابلة 

متون لكنه متین، و�تمرن علیه طالب العلم إذا مّر �ال ،وفیه وعورة على الطالب المتوسط ،ُ�حتاج إلیها، فیه صعو�ة
 �آراء شیخ سطین، والمنتهین والمتقدمین، ید�م النظر في هذا الكتاب، وفیه تأثرالمتبعة عند أهل العلم للمبتدئین والمتو 

مه �عني أنه اختااإلسالم ابن تیمیة؛ ألنه من تالمیذه، المقصود أن هذا �تاب معتمد عند الحنابل وهو ره ة، ولكن قدَّ
 اختیاره.

وقت د األذان بم الشدید تقام صالة الفجر �عنكون أ�ام رمضان وأ�ام الحج �القرب من المسجد الحرام، وللزحا �قول: 
ا م عن الوقت الحقیقي ،قصیر جد�  الحرم أم وقد ثبت لدي ذلك بیقین، فهل أصلي مع ،وحیث إن توقیت الفجر متقدِّ

  ماذا؟
لة لكن ما الیقین الذي دلك علیه هذا االجتهاد وأوصلك إلیه؟ المسأ ،ال �جوز أن تصلي معهمفإذا ثبت لد�ك بیقین 

جر إن الف :إنه مخالف في مفهوم الفجر، ومفهوم الخیط، من قال :ومن �قول ،إنه موافق للتقو�م :لخالف فیمن �قولوا
م :هو االنفجار والوضوح هذا �قول شيء المراد �الخیط األبیض من الخیط األسود ال :والذي �قول ،إن التوقیت متقدِّ
قو�م �عد إن التقو�م مطابق، إذا صلینا على الت :دهم وآحادهم �قولإنما یدر�ه أفرا ،الرقیق الذي ال یدر�ه ُجّل الناس

ا، والرسول و النور  ،من األذ�ار وطلعنا من المسجد ائً ثم ذ�رنا �عد شی ،األذان بثلث ساعة لصالة اعلیه -اإلسفار جد�
 ا.�غلس، إذا صلینا وطلعنا �عد خمس دقائق من الصالة و�ذا مسفر�ن جد�  ،�ان �صلي �غلس -والسالم

 طالب:...
عض ثم �خرج �غلس، فالمسألة �عني �ما قال �ثیر من أهل العلم و� ،و�طیل الصالة ،و�ان �قرأ من الستین إلى المئة

 إنه موافق للتقو�م.  :ولجان طلعت، وتحرت، قالوا ،من جرب ورأى
 وصحبه أجمعین، وصلى هللا وسلم و�ارك على عبده ورسوله نبینا محمد وعلى آله ،الحمد هلل رب العالمین

م تعر�ف اإل�مان عند أئمة اللغة، وعند علماء الشر�عة، ومما قیل في تعر�فه ما قاله ابن ح  جر أنه عرفنا فیما تقدَّ
 فیما جاء �ه عن ر�ه، تصدیق الرسول -صلى هللا علیه وسلم-تصدیق الرسول  :وشرًعا ،التصدیق :قال: اإل�مان لغة

ه عن ر�ه، �قول: وهذا القدر متفٌق علیه، معنى التصدیق تصدیق الرسول �عني فیما جاء � -صلى هللا علیه وسلم-
 ،ألنه لو جاءك شخص ثقة وقال لك: قدم ز�د ؛مجرد تصدیق مع تردد أما االعتقاد الجازم، الذي ال �حتمل النقیض،

ا الرجل؟ ألن من قدم ز�د تصدقه، لكن هل تحلف على هذا التصدیق؟ أو �كون عندك شيء من التردد �قدر ثقتك بهذ
ا ن �المئة، لكن إذو ن �المئة، تسعو ن �المئة، �عني غلبة ظن، ثمانو الناس من �صدَّق مع أن نسبة الصدق عنده سبع

جاء �الخبر من ال ینطق عن الهوى فإن هذا ال �حتمل النقیض، �معنى أن �كون االعتقاد الجازم، هذا مراده 
 .ولیس المراد �تصدیق أي مخِبر ،�التصدیق

ثم وقع االختالف هل �شترط مع ذلك مز�د أمٍر من جهة إبداء هذا التصدیق �اللسان؟  ،�قول: وهذا القدر متفق علیه 
اآلن اعتقاد �الجنان، هذا أمر متفق علیه، لكن هل �شترط مع ذلك مز�د أمر من جهة هذا إبداء هذا التصدیق �اللسان 

وب. إذ التصدیق من أفعال القلوب، أو من جهة العمل �ما صّدق إذ التصدیق من أفعال القل ،المعِبر عما في القلب
لما قرر أن االعتقاد الجازم متفق علیه یبقى النطق �اللسان، قوٌل  ؟�ه من ذلك، �فعل المأمورات وترك المنهیات
یات. �عني وهو العمل �األر�ان من ذلك �فعل المأمورات وترك المنه ،�اللسان، �قول: أو من جهة العمل �ما صدَّق �ه

هذا هل األول متفق علیه، والثاني مختلٌف فیه، الثاني والثالث مختلف فیهما، لكن الخالف بین من ومن؟ بین أهل 
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نَّة نَّة یتفقون على أنه ال بد من النطق،  وأهل البدع، ما هو السُّ نَّة أهل السُّ أمرت أن «�الخالف داخل مذهب أهل السُّ
  والعمل �أتي التفصیل فیه. »ه إال هللاال إل :أقاتل الناس حتى �قولوا

در، مشتٌق من األمن، اإل�مان مشتٌق من األمن، وفیه نظر، اإل�مان واألمن �الهما مصا :�قول: واإل�مان فیما قیل 
والمصدر �شتق من المصدر؟ ال، المصادر أصول، �شتق منها األفعال وأسماء الفاعلین والمفعول إلى آخره، جمیع 

أخوذ البیع م :منهما أصل برأسه، �ما قالوا ؛ ألن �ال� إن هذا مشتٌق من هذا :من المصادر، فال �قال المشتقات تؤخذ
دة ال؟ ما هو �صحیح، �عني المادة أصل الماأم من الباع؛ ألن �ل واحٍد من المتبا�عین �مد �اعه، هذا �الم صحیح 

والباع  وًذا من اآلخر؛ ألن البیع �اع یبیع نعم �ائي،قد تكون واحدة، و�كون بینهما اشتراك، لكن ال �كون أحدهما مأخ
ذ من ولیس ألحدهما أصل، وهنا األمن واإل�مان �الهما مصدر، یؤخ ،وهو واوي، وفرٌق بین هذا وهذا ،مأخوذ من َبَوعَ 

 .و�ؤخذ من هذا أِمنَ  ،هذا آمن
صدیق، �عني جاء في أحدهما بلفظه لتباین مدلولي األمن والتصدیق، لتباین مدلولي األمن والت ؛قال: وفیه نظر 

ء أو لكن هل هناك تباُین �معنى أنهما ال �شتر�ان في شي ،لتباین مدلولي األمن واإل�مان :والثاني �معناه، لو قال
 بینهما شيء من التداُخل؟ 

 طالب:...
 .نعم

 طالب:...
 األمن والتصدیق؟ :قال لماذاما، 

 طالب:...
 ال، األمن واإل�مان.

 طالب:...
من ما هو بین األ ،لتباین مدلولي األمن والتصدیق، هو قال �ذا، لكن هو �قارن بین األمن واإل�مان :، لكن قالمنع

 لتباین مدلولي األمن والتصدیق. ؛والتصدیق، قال: واإل�مان مشتق فیما قیل من األمن وفیه نظر
 طالب:...

 من حیث المعنى.
 طالب:...

 معنى اإل�مان وهو التصدیق،ء �رد من قال �أن اإل�مان مشتق من األمن، �جيهو �قارن بین األمن واإل�مان، هو ی
 معنى األمن أ�ًضا؟ ء �ما جا لماذا

 طالب: ...   
 آخر؟شيء  هفی

 طالب:...
وشرًعا تصدیق الرسول، لو �ان اإل�مان �معنى التصدیق مطا�قًة أمكن ذلك،  ،هو صّدر هذا اإل�مان لغة التصدیق

م. فإما أن �أتي �اللفظین لكن بینهما فرق بین و أ ،لتبایناو�ثبت  ،اإل�مان والتصدیق، وأشار إلیه شیخ اإلسالم فیما تقدَّ
 بلفظه والثاني �معناه. اواحدً ء �أتي �معنى اللفظین و�ثبت التباین. ما �جي

د علیه واحد، ثم یر  ه رأي البخاري على ما سیأتي، اإلسالم واإل�مان �معنًى واحد، اإلسالم �معنىً : إناآلن من �قول 
ا أن أو تباین معنى اإل�مان واالستسالم، فإم ،من یرد فیقول: اإلسالم غیر التصدیق، تباین معنى اإلسالم والتصدیق

 ین اإل�مان�أتي بواحد بلفظه والثاني �معناه؟ فیه ارتباط ب أن أو �أتي �المعنیین، لیقارن بینهما، أما ،�أتي �اللفظین
 ما وجه هذا االرتباط؟ واألمن، فیه ارتباط،

 طالب:...
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 نعم.
 طالب:...

 ْلِبُسوایَ  َوَلمْ  واآَمنُ  الَِّذینَ {ال یؤمن حتى �أمن، أو إذا آمن َأِمن، أِمن من القتل وأِمن من عذاب الدنیا وعذاب اآلخرة، 
 .]٨٢:األنعام}[اَألْمنُ  َلُهمُ  ُأْوَلِئكَ  ِ�ُظْلمٍ  ِإ�َماَنُهمْ 

 طالب:...
 .من، اإل�مان بذاته مشِعر �األمنلكن هناك ارتباط �عني حتى اإل�مان مشِعر �األ ،م�الالزم، من الالز 

 طالب:...
 ،ألن �ون اإلنسان یؤمن �شيء واحد، �أمن من االضطراب �خالف من یؤمن �أشیاء ؛شك مشعر �األمن هما فی

ظر فهناك ارتباط، �قول: وفیه نمثل هذا ال �شعر �األمن، ال في داخل نفسه، وال في واقع حیاته،  ،و�عبد معبودات
، إال لتباین مدلولي األمن والتصدیق ؛لكن نناقش عبارة ابن حجر ،لتباین، ال نقرر أن األمن اإل�مان مشتق من األمن

ن مإن لوحظ فیه معنًى مجازي فیقال: أمنه إذا صدقه أي أِمَنه من التكذیب. إذا صدقه أِمَنه من القتل �عد أمنه 
 واآلخرة. العذاب في الدنیا

 طالب:...
 .نعم

 طالب:...
ن ممشتق  :فیه �التباین؟ ألن الذي قال :والثاني �معناها؟ �قول ،ا، لكن �یف یناقش لفظة بلفظهاما �خالف، لغو�� 

س معجم مقاییس اللغة البن فار  تنظرال؟ بینهما اشتراك، ولو أم اإل�مان نظر إلى أصل المادة بینهما اشتراك صح 
و�ثبت القاسم المشترك بین فروعها،  ،جمیع الكلمات، یدور حول هذا، یدور على أصل المادة یدور حول هذا في

 .نه ما ذ�ر اإل�مان، قال التصدیقتباین؛ أل :فهناك قاسم مشترك بین األمن واإل�مان، ونقول
 طالب:...

ن من األمن أو األم اخوذً ن �ونه مأ: إإن اإل�مان مأخوذ من األمن، قلنا :هو اآلن ما هو �صدد الرد على من قال
 مأخوذ من اإل�مان هذا ممنوع من األصل.

 طالب:...
ما و�الهما أصل بذاته، یبقى مسألة مادة أِمن ومادة آمن هل بینه ،منهما مصدر : ممنوع من األصل؛ ألن �ال� نقول

ینهم ما ب :ة �معناها �قولوالثانی ،لفظة بلفظهاء ب �جي :ال؟ هنا المقارنة ینبغي أن تكون. أما �قول ليأم اشتراك 
یهما اشتراك! �عني هل هناك لو قلت مثًال الصالة والدعاء، بینهما اتفاق من حیث اللفظ؟ من حیث الحقیقة الشرعیة ف

ء، تداخل �اعتبار أن الصالة في اللغة الدعاء، لكن لما تشرح لفظ الصالة واشتقاق الكلمة �ختلف عن اشتقاق الدعا
نسخ؟ اب، �قول: الدعاء في اللغة اإل�مان. الدعاء في اللغة اإل�مان، ما هو �عند�م ببعض الوهنا سیأتي في آخر الب

 ِ�ُكمْ  َ�ْعَبأُ  َما ُقلْ {: -عز وجل-هذا في روا�ة أبي ذر. صحیح ما ُأثِبت في أصل الصحیح، لكنه في الحاشیة لقوله 
وا�ة أبي ذر، فإذا ر في الحاشیة، في الحاشیة وفي  ،إل�مانومعنى الدعاء في اللغة ا ]٧٧:الفرقان}[ُدَعاُؤُ�مْ  َلْوال َر�ِّي
عنى لكن من حیث الم ،�عني من حیث اللفظ االشتقاق اللفظي في تباین ،بین الدعاء واإل�مان اإن هناك تباینً  :قلنا

 یلتقیان.
 طالب:...

 .نعم
 طالب:...

 .نعم
 طالب:...
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 االشتراك.

 طالب:...
 مشتق من آلهة من األلوهیة.

 ..طالب:.
ا هم �قولون مثل هذا إذا �انت اللفظة جار�ة على َسنن المشتقات، و�ن لم تشتق من غیرها. �قول ابن حجر: أم ،ال

ل فتح الباري األول. هات األو  ما هو من �الم ابن جحر، هاتِ  ،النطق �اللسان والتصدیق �ه فأمٌر ال بد منه، ال
 هاته. ستة وأر�عین. 

ثم  ،وهذا القدر متفق علیه ،�ما جاء �ه -صلى هللا علیه وسلم-وشرًعا تصدیق الرسول  �قول: واإل�مان لغًة التصدیق
إال  لتباین مدلولي األمن والتصدیق ؛وفیه نظر ،مشتق من األمن :وقع االختالف، إنه من جاء ما، واإل�مان فیما قیل

ذا هانتهى �المه. انتهى �المه إلى  إن لوحظ فیه إن لوحظ فیه معنًى مجازي فیقال: أمنه إذا صدقه وأمنه التكذیب،
 الحد.

دنیو�ة؛ أما النطق �اللسان والتصدیق �ه فأمٌر ال بد منه، بل هو شرٌط إلجراء األحكام ال ،نقول: تعلیًقا على �المه 
أمرت أن «أنه قال:  -علیه الصالة والسالم-علق حقن الدم �القول فثبت عنه  -صلى هللا علیه وسلم-ألن النبي 

لقلب وعمل وأما العمل، فالعمل نوعان: عمل افال بد من النطق حینئٍذ.  »لناس حتى �قولوا: ال إله إال هللاأقاتل ا
لقلب االجوارح، أما عمل القلب من الحب والخوف والخشیة والرغبة والرهبة وغیرها فأمٌر ال بد منه؛ ألن مجرد تصدیق 

نتها س وفرعون من المؤمنین لوجود المعرفة في قلو�هم. استیقمع عدم عمله ال �مكن أن �كون إ�ماًنا و�ال لصار إبلی
�اهلل  : ال بد في اإل�مان في القلب من تصدیقٍ -رحمه هللا-قلو�هم، جحدوا بها واستیقنتها قلو�هم، قال شیخ اإلسالم 

ا �اتفاق ورسوله وحب هللا ورسوله و�ال فمجرد التصدیق مع البغض هلل ولرسوله ومعاداة هللا ورسوله لیس إ�مانً 
ض، المسلمین، ولیس مجرد التصدیق ولیس مجرد التصدیق والعلم �ستلزم الحب، إال إذا �ان القلب سلیًما من المعارِ 

وال  ،ألن النفس مفطورة على حب الحق وهو الذي یالئمها ؛إال إذا �ان القلب سلیًما من المعارض �الحسد والكبر
وقد قال  الذي اتخذه هللا خلیالً  -علیه السالم -هو الحنیفیة ملة إبراهیم شيء أحب إلى القلوب السلیمة من هللا. وهذا

جرد العلم موجًبا لحب فلیس م ]٨٩: ٨٨شعراءال}[َسِلیمٍ  ِ�َقْلٍب  للااََّ  َأَتى َمنْ  َبُنوَن. ِإالَّ  َوال َمالٌ  َیْنَفعُ  ال َیْومَ {تعالى: 
 .وهذه القوة موجودة في النفس، هذا �الم شیخ اإلسالم ،المعلوم، إن لم �كن في النفس قوٌة أخرى تالئم المعلوم

ق؛ ألنه �عني القلوب والِفَطر التي تأثرت وانحرفت وخالطها ما خالطها واجتالتها الشیاطین هذه ال �كفیها مجرد تصدی 
ض معارِ  لكن ال یتبع، وال تالزم بین التصدیق واالتباع إال عند صاحب القلب السلیم، الذي ال یوجد عنده ،قد �صدق

 .للفطرة السلیمة
 -بینه شیخ اإلسالم �ما یلي: قالوأما دخول عمل الجوارح في اإل�مان فقد  ،وأما دخول عمل الجوارح في اإل�مان 

ور : أصل اإل�مان هو ما في القلب واألعمال الظاهرة، هو ما في القلب واألعمال الظاهرة، لذلك ال یتص-رحمه هللا
ع عدم جمیع أعمال الجوارح، بل متى نقصت األعمال الظاهرة �ان لنقص اإل�مان الذي وجود إ�مان القلب الواجب م

إنه في القلب، فصار اإل�مان متناوًال للملزوم والالزم، و�ن �ان أصله ما في القلب، وحیث ُعطفت علیه األعمال، ف
فت �عني إذا عط ،عمال الصالحةبل البد معه من األ ،أو ال ُ�كتفى �إ�مان القلب ،ال �كتفي �إ�مان القلبأر�د أنه

العطف �قتضي  :�قولون  -في اإل�مان ار�نً  أو، االذین �شترطون العمل و�ذ�رونه شرطً  أي-علیه، وهم �قولون 
 والعام على الخاص؟ وهو منه؟المغایرة. لكن أال یوجد شيء �سمى عطف الخاص على العام 

مال الظاهرة، ولذا �قول الحسن: لیس اإل�مان �التحلي وال : أصل اإل�مان هو ما في القلب واألع-رحمه هللا -�قول 
قه العمل. �عض الناس �فعل المحرمات، و�فرط في الواجبات ،�التمني و�ذا  ،ولكن اإل�مان ما وقر في القلب وصدَّ

وى �ما التقوى ها هنا، التقوى ها هنا، ما معنى التقوى؟ ما معنى التقوى؟ �عني اقتران دع :الرسول �قول :نوقش �قول
معنى التقوى؟ فعل المأمورات وترك المحظورات، فهل �مكن  ماولكن  ،�كذبها، أن تدعي التقوى وأنها موجودة في قلبك
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أن تحقق التقوى التي هي فعل المأمورات وترك المحظورات وأنت ترتكب المحظورات وتفعل وتترك المأمورات؟ �عني 
 : التقوى ها هنا؟تناقض التقوى وتقول

من  انً لو أن شخًصا قال: رأیت فال ؟ن اقترنت الدعوى �ما �كذبهافما �الك إال بد أن �كون لها ما �صدقها،  الدعاوى  
متى توفي فالن؟ �عرف سنة وفاته، توفي قبل خمسین سنة طیب أنت عمرك �م؟ عمره أر�عون سنة،  :الناس، تسأله

عشر میت قبل أن یولد � فإذا �ه �ذا سألته عن عمرهو  ،، واجتمعت �ه، المتوفى سنة �ذااوقد �كتب رأیت شیخنا فالنً 
 ،ظوراتالتقوى ها هنا، والتقوى فعل المأمورات وترك المح :هذا الذي �قول .سنین. ُتقَبل مثل هذه الدعوى؟ ما ُتقَبل

ي هو مؤمن �امل اإل�مان مثل إ�مان جبر�ل وهو ال �صوم وال �صل :وهو یناقض حقیقة التقوى ُ�قَبل قوله؟ أو �قول
. أصل كبه؟ الدعوى لها ما یؤ�دها، اإل�مان ما وقر في القلوب وصدقه العملتر ی امع الناس وال یز�ي وال یترك محظورً 

  .اإل�مان هو ما في القلوب واألعمال الظاهرة
 لبتة. بل متى نقصتألذلك ال یتصور وجود إ�مان القلب الواجب مع عدم جمیع أعمال الجوارح، �عني ال عمل عنده  

�مان عمال الظاهرة لكن لنقص اإل�مان الذي في القلب، فصار اإل�مان متناوًال للملزوم والالزم. �عني لو أن اإلاأل
هل �مكن أن یتصور أن یؤمن شخص �من �أمره و�نهاه و�خالف هذه األوامر والنواهي؟ و�دعي أنه مؤمن �ه؟ فكامل، 

في القلب. �قول شیخ اإلسالم: و�ن �ان أصله ما في  و�ن �ان أصله ما ،مقترنة �ما یناقضها ةهذه دعاوى مجرد
نه ألبل ال بد معه من األعمال الصالحة؛  ،وحیث ُعطفت علیه األعمال فإنه أر�د أنه ال �كتفى �إ�مان القلب ،القلب

م ومراده جمیع ه المتكلِّ �ألفراد �ثیرة، فإذا تكلم  ألفراد �ثیرة، ننتبه لهذا! �كون اللفظ متناوًال  أحیاًنا قد �كون اللفظ متناوًال 
ا هذه األفراد �فى، لكن قد �خشى من نسیان �عض السامعین لبعض األفراد المهمة، وألهمیتها �عطفها على ما �شمله

 و�شمل غیرها.
لماذا ُینّص على الخاص وهو داخل؟ من �اب العنا�ة �ه واالهتمام �شأنه،  ،�عني هذا عطف الخاص على العام 

ما  ما نحتاج إلى الشرط األول، :�شترط لقبول األعمال اإلخالص والمتا�عة. �قول �عضهم :العلم�عني لما �قول أهل 
ي ؛ ألن العمل من غیر إخالص فیه متا�عة؟ هل عمل النبفقط�شترط لقبول العمل المتا�عة  ،نحتاج إلى الشرط األول

 ، إًذا المتا�عة تكفي، ومن شرط المتا�عة أن �كون فیها إخالص،هعمل بدون إخالص؟ ما فی -صلى هللا علیه وسلم-
نه ؟ ألن اإلخالص �صدد أن �غفل عماذاما �كتفون ل ظاهًرا و�اطًنا، فما نحتاج إلى إخالص، العلماء �كتفون بهذا؟

 و�ال ،لیهاأنا تا�عت، وألهمیة اإلخالص في قبول األعمال ینصون ع :كثیٌر من الناس، �طبق الصورة الظاهرة و�قول
ما یتصور منه عمل بدون إخالص. وال تتحقق  -علیه الصالة والسالم-هي داخلة في المتا�عة؛ ألن الرسول ف

 ،�ه المتا�عة التامة إال �اإلخالص، ولهذا نظائر، �عني عند التفصیل ُ�حتاج إلى ذ�ر ما یندرج في غیره، لالهتمام
جاء ز�د وعمرو العطف إل�ش؟ للمغایرة،  :ره، نعم إذا قیلوهذا ما �سمى �عطف الخاص على العام. ال أنه غی

 .للمغایرة
ثم للناس في مثل هذا قوالن: منهم من �قول: المعطوف دخل في المعطوف علیه أوًال، ثم ذ�ر �اسمه الخاص  

: تخصیًصا له؛ لئال �ظن أنه لم یدخل في األول، وقالوا: هذا في �ل ما ُعطف فیه خاص على عام، �قوله تعالى
هل هذا  ،�ل ومیكال ما یدخلون في المالئكةجبر ]٩٨:البقرة}[َوِمیَكالَ  َوِجْبِر�لَ  َوُرُسِلهِ  َوَمالِئَكِتهِ  هللَِِّ  َعُدو�ا َ�انَ  َمنْ {

 .عطف مغایرة؟ ال
هؤالء  ]٧:األحزاب}[َمْرَ�مَ  اْبنِ  ِعیَسىوَ  َوُموَسى َوِ�ْبَراِهیمَ  ُنوحٍ  َوِمنْ  َوِمْنكَ  ِمیَثاَقُهمْ  النَِّبیِّینَ  ِمنَ  َأَخْذَنا َوِ�ذْ {وقوله:  

المذ�ور�ن: منك ومن نوح و�براهیم وموسى وعیسى، هؤالء الخمسة ما یدخلون في النبیین؟ ال، یدخلون، وهذا من �اب 
اِلَحاتِ  َوَعِمُلوا آَمُنوا َوالَِّذینَ {وقوله:  .عطف الخاص على العام للعنا�ة �شأن الخاص واالهتمام �ه لَ  ِ�َما واَوآَمنُ  الصَّ  ُنزِّ

اِلَحاتِ  َوَعِمُلوا آَمُنوا {َوالَِّذینَ ، ]٢:محمد}[َر�ِِّهمْ  ِمنْ  اْلَحقُّ  َوُهوَ  ُمَحمَّدٍ  َعَلى لَ  ِ�َما َوآَمُنوا الصَّ ما �كفي  ُمَحمٍَّد} َعَلى ُنزِّ
اِلَحاتِ  َوَعِمُلوا آَمُنوا {َوالَِّذینَ آمنوا وعملوا الصالحات عن قوله:  لَ  ِ�َما َوآَمُنوا الصَّ ؟ لالهتمام �ه والعنا�ة ُمَحمٍَّد} َعَلى ُنزِّ

وهذه نزلت في  آَمُنوا} {َوالَِّذینَ �شأنه ُیَنّص علیه، فخّص اإل�مان فخّص اإل�مان �ما نزل على محمد �عد قوله: 
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ي هو الذ جموع الفتاوى في الجزء السا�عوهذا الكالم لشیخ اإلسالم ابن تیمیة من م ،الصحا�ة وغیرهم من المؤمنین
 كتاب اإل�مان.

ن عندهم قال أبو عمر بن عبد البر: أجمع أهل الفقه والحدیث على أن اإل�مان قوٌل وعمٌل، وال عمل إال بنیة، واإل�ما 
ا إلى و�نقص �المعصیة، والطاعات �لها عندهم إ�ماٌن إال ما ُذِكر عن أبي حنیفة وأصحا�ه فإنهم ذهبو  ،یز�د �الطاعة

بد البر عى إ�ماًنا قالوا: إنما اإل�مان التصدیق، واإلقرار، ومنهم من زاد المعرفة. هذا �الم ابن أن الطاعات ال تسم
ى ما عل ،ینقل اتفاق و�جماع أهل الفقه والحدیث على أن اإل�مان قول وعمل وال عمل إال �النیة واإل�مان یز�د و�نقص

 . -رحمه هللا تعالى-سیأتي في �الم اإلمام البخاري 
نَّةوقال ال نَّة: بغوي في شرح السُّ اإل�مان،  على أن األعمال من اتفقت الصحا�ة والتا�عون فمن �عدهم من علماء السُّ

 على أن األعمال من اإل�مان ثم قال: وقالوا: إن اإل�مان قول وعمل یز�د �الطاعة و�نقص �المعصیة، على ما نطق
ء اسمه شي هالتي ذ�رها المؤلف من القرآن �لها �الز�ادة ما فی ي�ه القرآن في الز�ادة؛ ألنه سیأتي في اآل�ات الثمان

نقص. �عني ما في القرآن ما یدل على أن على النقص، قال: على ما نطق �ه القرآن في الز�ادة وجاء الحدیث 
نَّة.  »ناقصات عقل ودین«، »ناقصات عقل ودین«�النقصان في وصف النساء.    انتهى من شرح السُّ

عن �تاب اإل�مان في صحیح البخاري �قول: فإن �تاب اإل�مان الذي افتتح �ه  -رحمه هللا-م �قول شیخ اإلسال
نَّة مین والجماعة وضمَّنه الرد على المرجئة فإنه �ان من القائ الصحیح �عني اإلمام البخاري قرر مذهب أهل السُّ

نَّة  ثم ذ�ر اآل�ات التي ،فعل یز�د و�نقصوالجماعة مذهب الصحا�ة والتا�عین لهم �إحسان وهو قول و  بنصر السُّ
 ذ�رها اإلمام البخاري. 

 طالب:...
 الز�ادة دون النقص. سیأتي هذا. سیأتي في شرح اآل�ات إن شاء هللا. 

 طالب:...
 ولذلك ما افُتتح �كتاب، ما افتتح �كتاب. ،؛ ألنهم جعلوا بدء الوحي �المقدمةنعم

 طالب:...
 ین قالوها؟أال ال، 

 طالب:...
 قاله؟ أین

 طالب:...
ألعمال ، و�لها تدل على ز�ادة اإل�مان �ا-رحمه هللا تعالى-ال، أحضِره. ثم ذ�ر اآل�ات الثمان التي ذ�رها البخاري 

 فدل هذا على أن األعمال داخلة في مسمى اإل�مان. ،الصالحة
هل األعمال فمتفق علیه عند أ النووي في القطعة التي شرحها من أوائل الصحیح قال: و�ما إطالق اسم اإل�مان على  

نة أكثر من  ن أالحق. و�ما إطالق اسم اإل�مان على األعمال فمتفق علیه عند أهل الحق. ودالئله في الكتاب والسُّ
 :ن المرادأأجمعوا على  ،]١٤٣:البقرة}[ِإ�َماَنُكمْ  ِلُیِضیعَ  للااَُّ  َ�انَ  {َوَماتحصر، وأشهر من أن تشهر، قال هللا تعالى: 

م الصالة إلى بیت المقدس على ما سیأتي، ومثله اآل�ات التي ذ�رها البخاري في الباب، وأما األحادیث صالتك
وستمُر بها في مواضعها، وهذا المعنى أراد البخاري في صحیحه �األبواب اآلتیة �عد هذا  ،فخارجة عن اإلحصاء

 ،بوا�هاإل�مان، �اب الجهاد من اإل�مان، وسائر أكقوله: �اب أمور اإل�مان، �اب الصالة من اإل�مان، �اب الز�اة من 
كتاب لى المرجئة في قولهم الفاسد أن اإل�مان قول بال عمل، و�ّین غلطهم وسوء اعتقادهم ومخالفتهم العوأراد الرد 

نة و�جماع سلف األمة.  والسُّ
نَّة  ن اإل�مان قول وعمل یز�د من سلف األمة وخلفها أ قال اإلمام أبو الحسن ابن �طال: مذهب جمیع أهل السُّ

و�نقص، والمعنى الذي �ستحق �ه العبد المدح والوال�ة من المؤمنین هو إتیانه بهذه األمور الثالثة، التصدیق �القلب 
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واإلقرار �اللسان والعمل �الجوارح، وذلك أنه ال خالف بین الجمیع أنه لو أقّر وعمل بال اعتقاد أو اعتقد وعمل وجحد 
 ِإنََّما{لقوله تعالى:  ؛فكذا إذا أقّر واعتقد ولم �عمل الفرائض ال �سمى مؤمًنا �اإلطالق ،مؤمًنابلسانه ال �كون 

ُلوَن.الَّ  َر�ِِّهمْ  َوَعَلى ِإ�َماًنا َزاَدْتُهمْ  آ�اُتهُ  َعَلْیِهمْ  ُتِلَیْت  َوِ�َذا ُقُلوُ�ُهمْ  َوِجَلْت  للااَُّ  ُذِكرَ  ِإَذا الَِّذینَ  اْلُمْؤِمُنونَ   ُ�ِقیُمونَ  ِذینَ َیَتَو�َّ
الةَ  ا اْلُمْؤِمُنونَ  ُهمُ  ُینِفُقوَن. ُأْوَلِئكَ  َرَزْقَناُهمْ  َوِممَّا الصَّ أن المؤمنین أن  -سبحانه وتعالى-. فأخبر ]٤: ٢األنفال}[َحق�

ال یزني الزاني حین یزني وهو «: -صلى هللا علیه وسلم-المؤمن ال �كون إال من هذه صفته، ولهذا قال النبي 
 .-رحمه هللا-انتهى �المه  »مؤمن

نة على دخول األعمال في اإل�مان قال هللا   ِإَذا لَِّذینَ ا آَ�اِتَنا�ِ  ُیْؤِمنُ  ِإنََّما{: -جل وعال-هنا �قول: وقد دّل القرآن والسُّ
وا ِبَها ُذكُِّروا ًدا َخرُّ وا َهابِ  ُذكُِّروا ِإَذا {الَِّذینَ إنما یؤمن �آ�اتنا حصر،  ]١٥:السجدة}[ُسجَّ ًدا َخرُّ  َر�ِِّهمْ  ِ�َحْمدِ  اَوَسبَُّحو  ُسجَّ
 َلىعَ  َمَعهُ  َ�اُنوا اَوِ�ذَ  َوَرُسوِلهِ  ِ�اهللَِّ  واآَمنُ  الَِّذینَ  اْلُمْؤِمُنونَ  ِإنََّما{: -جل وعال-قال  ،]١٥:السجدة}[َ�ْسَتْكِبُرونَ  ال َوُهمْ 
ونَ یُ  اآلِخرِ  َواْلَیْوِم ِ�اهللَِّ  ُیْؤِمُنونَ  ْوًماقَ  َتِجدُ  ال{: -جل وعال-قال ، ]٦٢:النور}[َ�ْسَتْأِذُنوهُ  َحتَّى َیْذَهُبوا َلمْ  َجاِمعٍ  َأْمرٍ   َوادُّ
نَّة]٢٢:المجادلة}[َوَرُسوَلهُ  للااََّ  َحادَّ  َمنْ  الزاني حین یزني وهو  ال یزني«: -علیه الصالة والسالم-قوله  ، ومن السُّ

 ال«: -علیه الصالة والسالم-قال  »من ال �أمن جاره بوائقه ال یؤمن«: -علیه الصالة والسالم-، وقوله »مؤمن
 .»تؤمنوا حتى تحابوا

قال ابن رجب في شرح البخاري: و�ثیر من علماء أهل الحدیث، و�ثیر من علماء أهل الحدیث یرى تكفیر تارك  
 ن قال ال �كفر بتركالصالة، یرى تكفیر تارك الصالة، وحكاه إسحاق بن راهو�ه إجماًعا منهم حتى إنه جعل قول م

ة بترك األر�ان مع اإلقرار بها من أقوال المرجئة. �قول ابن حجر: و�ثیر من علماء الحدیث یرى تكفیر تارك الصال
تى إنه وحكاه إسحاق بن راهو�ه إجماًعا منهم، وُنِقل عن الصحا�ة أنهم �انوا ال یرون شیًئا تر�ه �فر إال الصالة. ح

سموا  رك األر�ان مع اإلقرار بها من أقوال المرجئة و�ذلك قال سفیان بن عیینة: المرجئةجعل قول من قال ال �كفر بت
رك ألن ر�وب المحارم متعمًدا من غیر استحالل معصیة، وت ؛ترك الفرائض ذنًبا �منزلة ر�وب المحارم، ولیسوا سواء

في أمر آدم و�بلیس، وعلماء الفرائض من جهٍل من غیر من جهل أو من غیر جهل وال عذر هو �فر، و�یان ذلك 
-عثة النبي بلسانهم ولم �عملوا �شرائعه. هؤالء الذین أقروا بب -علیه الصالة والسالم-الیهود الذین أقروا ببعثة النبي 

 بین لكنهم ما اتبعوه وال عملوا �شرائعه، یدخلون في اإلسالم؟ ال یدخلون في اإلسالم، وفرقٌ  -علیه الصالة والسالم
 ...لیس من جهة أمر آدم و�ب
 طالب:...

 رك األر�انتُنهي عن األكل، فأَكل، وهذا ُأِمر �السجود فأبى، قالوا: و�یان ذلك في أمر آدم و�بلیس، یر�د أن �فرِّق أن 
أو ترك أو ارتكاب �عض المحظورات معصیة، نعید �المه،  ،كفر، وترك المأمورات من غیرها أو عموم المعاصي

لمحارم. ة: المرجئة سموا ترك الفرائض ذنًبا المرجئة سموا ترك الفرائض ذنًبا �منزلة ر�وب او�ذلك قال سفیان بن عیین
استحالل  ترك الفرائض �منزلة ر�وب المحارم، ولیسا سواء؛ ألن ر�وب المحارم متعمًدا من غیر استحالل من غیر

 غیر جهل وال عذر هو �فر.  معصیة، وترك الفرائض من
من أن ارتكاب المحظور أسهل من ترك المأمور، ارتكاب  -رحمه هللا-ذهب إلیه شیخ اإلسالم كأنه یر�د أن �قرر ما ی

المحظور أسهل من ترك المأمور، وشیخ اإلسالم �ستدل �معصیة آدم و�بلیس، معصیة آدم ارتكاب محظور، ومعصیة 
ن ترك المأمور قول األكثر، إبلیس ترك مأمور، ولهذا القول من ینصره، والقول �العكس أن ارتكاب المحظور أشد م

إذا أمرتكم �أمٍر فائتوا منه ما استطعتم، و�ذا نهیتكم عن «وذ�ره اإلمام أحمد وغیره قال: أشد. واستدلوا �الحدیث: 
، هذا قول األكثر، لو أتینا �مثال: أیهما أشد ترك المأمور في تغییر الشیب أو ارتكاب المحظور »شيء فاجتنبوه

أحد من أهل العلم �أن حلق  ه، هذا ال �مكن أن �قولءتحلقها أسهل؟ تبقى بیضاأم  ءیتك بیضا�حلق اللحیة؟ تبقى لح
، هذا من حیث اإلجمال، أن ارتكاب المحظور اوهذا ترك مأمورً  ا،اللحیة أسهل من عدم صبغها، وهذا ارتكب محظورً 

ر في �ل مسألة �عینها، ال شك أن ، لكن من حیث التفصیل ُینَظر في �ل مسألة �عینها، ُینظَ المأمور أشد من ترك
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 ،من المأمورات ما تر�ه من عظائم األمور، ومن المحظورات ما ارتكا�ه خفیف، والعكس؛ ألن المكروهات منهیات
فهل �قارن ارتكاب المكروه بترك الواجب؟ ما �قارن. والعكس، المندوب مأموٌر �ه، فهل ُ�قارن ترك المأمور �فعل 

 .ر؟ ال، فكل شيء یراد المقارنة بینه و�ین غیره ال بد من النظر فیه على ِحدةالمحرم؟ �ارتكاب المحظو 
وهذا قول األكثر، شیخ  ،القاعدة األصل أن ترك المحظور أو ارتكاب المحظور أعظم من ترك المأمور في الجملة 

ق ال �مكن التوفی اًض اإلسالم یرى العكس، لكن إذا جيء لنا �كذا و�ذا هذا مأمور صار ضاق الوقت أو تعارضا تعار 
�جبر أن صالة الجماعة واجبة في المسجد، وفي الطر�ق �غي وعلى رأسها ظالم ال �مكن أن یتجاوزها إال  ،بینهما

 :خص، والعكس، لو جئنا إلى الصالة لو قال لك شا؟ تترك مأمورً اتترك مأمورً أم  اعلى الوقوع علیها، ترتكب محظورً 
 ة؟ تترك الصال :من المحرمات التي ال تقارن �الصالة وهذا المكِره �ملك، هل نقول إما أن تترك الصالة أو تفعل �ذا

 لو أن شخًصا ألزم الناس �محظور، ظالم ألزم الناس �ارتكاب محظور، وقال: الذي ال �فعل هذا المحظور ال �صلي،
 .ما تقارن �أي محظورو�كفر بتر�ها،  ،ومن أر�ان اإلسالم وثاني األر�ان ،الصالة من عظائم األمور :نقول

 الخالف.فیه على �ل حال �ل مسألة ینظر إلیها، واإلطالق من حیث الجملة هذا  
 طالب:...

سالم ؛ ألن ر�وب المحارم، هذا �الم شیخ اإلما قال هذا، سموا ترك الفرائض ذنًبا �منزلة ر�وب المحارم ولیسا سواءً 
 �التفصیل معروف معروف.

 طالب:...
�ره ذفي مسائل فرعیة، �الم شیخ اإلسالم حینما �قارن وحینما یذ�ر األمثلة المثال الواحد الذي كالم شیخ اإلسالم 

 معصیة آدم ومعصیة إبلیس.
 طالب:...

 لكن مثاله �مسألة ما ذ�ر الجمیع.
 طالب:...

 یؤخذ على شك أنه هفكان �منزلة الجنس؟ ما أدري، حینما �طلق مثل هذا اإلطالق العام و�مثَّل �مثال واحد ما فی
 إطالقه.

 طالب:...
 ؟كیف

 طالب:...
أتي مسألة االشتراط ومسألة شرط �مال أو شرط وجوب أو ر�ن في العمل في اإل�مان سیأتي هذا �له. �قول نقول: تس

وقد بیَّن ابن القیم أن حقیقة اإل�مان مر�بة من قول وعمل، والقول قسمان: قول القلب وهو االعتقاد وقول اللسان وهو 
فإذا زالت هذه األر�عة زال  ،لُّم �كلمة اإلسالم، والعمل قسمان: عمل القلب وهو نیته و�خالصه، وعمل الجوارحالتك

فإن تصدیق القلب شرٌط في اعتقادها، و�ونها نافعة. و�ذا  ،اإل�مان �كامله، و�ذا زال تصدیق القلب لم تنفع �قیة األجزاء
نَّة مجمعون على زوال زال عمل القلب مع اعتقاد الصدق فهذا موضع ال نَّة، فأهل السُّ معر�ة بین المرجئة وأهل السُّ

وأنه ال ینفعه التصدیق مع انتفاء القلب ومحبته وانقیاده �ما لم ینفع إبلیس وفرعون، �ما ال ینفع إبلیس  ،اإل�مان
ل �قرون �ه سًرا وجهًرا، ب ،-صلى هللا علیه وسلم-وفرعون وقومه والیهود والمشر�ین الذین �انوا �عتقدون صدق النبي 

و�قولون: لیس �كاذب ولكن ال نتبعه، وال نؤمن �ه، و�ذا �ان اإل�مان یزول بزوال عمل القلب، فغیر مستنَكٍر أن یزول 
بزوال أعظم أعمال الجوارح، وال سیما إذا �ان ملزوًما لعدم محبة القلب وانقیاده الذي هو ملزوٌم لعدم التصدیق الجازم 

إذ لو أطاع  ،إذ لو أطاع القلب ،عدم طاعة القلب فإنه یلزم من عدم طاعة القلب عدم طاعة الجوارحفإنه یلزم من 
القلب وانقاد أطاعت الجوارح، وانقادت، و�لزم من عدم طاعته وانقیاده عدم التصدیق المستلزم للطاعة، وهو حقیقة 

م للطاعة، واالنقیاد. وهكذا الهدى لیس هو مجرد و�نما هو التصدیق المستلز  ،اإل�مان فإن اإل�مان لیس مجرد التصدیق
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َي األول هدى فلیس هو الهدى التام  ،معرفة الحق وتبیُّنه بل هو معرفته المستلزمة التباعه والعمل �موجبه و�ن ُسمِّ
جعة فعلیك مرا .�ما أن اعتقاد التصدیق و�ن ُسمِّي تصد�ًقا فلیس هو التصدیق المستلزم لإل�مان ،المستلزم لالهتداء

 هذا األصل ومراعاته. هذا في �تاب الصالة البن القیم وفي الفوائد أ�ًضا.
نَّة �مالك والشافعي وأحمد واألوزاعي و�سحاق وسائر أهل الحدیث یدخلون األعم  ال في إذا عرفنا هذا، وأن أهل السُّ

م ذ�ر األدلة على  ،و�نقص بنقصها �ما قرره األئمة ،وأنه یز�د بز�ادة األعمال الصالحة ،مسمى اإل�مان �ادته ز وتقدَّ
ن، وأن وما َقِبل الز�ادة فإنه �قبل النقص، وأن المرجئة ال سیما مرجئة الفقهاء ال یدخلون األعمال في مسمى اإل�ما

�ما قرره الطحاوي في عقیدته الشهیرة، ومع ذلك ال  ،وأهله في أصله سواء، وأهله في أصله سواء ،اإل�مان واحد
نیفة حعمال وال في جزائها، �ذا قرره، ولذا قرر ابن أبي العز في شرح الطحاو�ة أن الخالف بین أبي یتساهلون في األ

نَّة اختالٌف صوري.  واألئمة الباقین من أهل السُّ
ل ولبیان حقیقة األمر ال بد من التفصیل. طیب، اآلن المرجئة مرجئة الفقهاء الخالف بینهم و�ین الجمهور من أه 

نَّة في ا نَّة یدخلونه في حقیقة اإل�مان، وهؤالء الحنفیة من  ،لعملالسُّ ء ال جئة الفقها�سمونهم مر  نیالمرجئة الذأهل السُّ
، ن الزنا ال �ضر مع اإل�مان؟ الإ :یدخلونه في مسمى اإل�مان، لكنهم �ختلفون عن المرجئة الغالة، هل �قول حنفي

كل أ�سمونهم مرجئة الفقهاء أن  نینفي من مرجئة الفقهاء الذل �قول حو�رون الزنا من عظائم األمور، ه ،یؤثِّمونه
نَّة من جهة أن أه ،الر�ا ما �ضر نَّ واإل�مان �امل �إ�مان جبر�ل؟ ما �قولون هذا، فالفرق بینهم و�ین أهل السُّ ة ل السُّ

 .وأثَّموا تار�هو�ن أوجبوه  ،یرون العمل من مسمى اإل�مان ومن حقیقته، وهؤالء المرجئة ال یدخلونه في المسمى
ق بلسانه �كفي، وأن إ�مانه مثل  إ�مان  وأما المرجئة الغالة فإنهم ال یرونه �ضر، ومن صدَّق وآمن �قلبه خالص �صدِّ

لوجود التقابل بین  ؛جبر�ل. و�ن عمل ما عمل، وأنه ال �ضر مع اإل�مان ذنب �ما أنه ال ینفع مع الكفر معصیة
والبصر،  أن التقابل بین اإل�مان والكفر مثل تقابل العمى والبصر، مثل تقابل العمىاإل�مان والكفر. وعرفنا فیما سبق 

ذا طبقته على تقابل إتقابل العمى والبصر  ]٥٠:األنعام}[َواْلَبِصیرُ  اَألْعَمى َ�ْسَتِوي  {َهلْ : -جل وعال-كما قال هللا 
لدنیا، ما ینفع معه نظارات الدنیا وال مناظیر امرتبة واحدة؟ أم اإل�مان والكفر �ان لك الفرق، العمى مراتب مراتب 

لعمى مل؛ ألن اال ینفعه ع االعمى، ولذا من ُحِكم �كفره ال ینفع معه لو أنفق أموال الدنیا لنفع الناس مثًال، ما دام �افرً 
ر من حصل اأم مرتبة واحدة، لكن تعال إلى البصر، البصر مرتبة  لخدش مراتب؟ مراتب، �اإل�مان مراتب، فیتضرَّ

في إ�مانه �ما یتضرر من حصل الخدش في �صره �قدر هذا الخدش و�قدر هذا النقص، والناس تفاوتون في البصر، 
�صیر  ،امسافة عشرة �یلو، مسافة عشرة �یلو، ووجد من ال یرى ما بین ید�ه، و�سمى مبصرً  من �عني وجد من یرى 

شبیٌه توالتشبیه في بین الكفر واإل�مان �العمى واإل�صار  هذا ما هو �أعمى، والثاني �صیر، فهو مراتب والتنظیر بین
   مطابق.

 طالب:...
 نعم.

 طالب:...
 ومخلد في النار. ،الجنة علیه حرام -المسألة أن الكافر ،ال

 طالب:...
ة سلم �ر�م من نفَّس عن :مثل هذا النفع واالنتفاع في الدنیا �عني �المقارنة �ما یؤول إلیه أمره �ال شيء، مثل ما قالوه

ة، نیا واآلخر ستره هللا في الد ،نفَّس هللا عنه �ر�ة من �رب یوم القیامة، من ستر على مسلم ستره هللا في الدنیا واآلخرة
ن �رب من �رب یوم القیامة؛ أل في الدنیا واآلخرة، نفَّس عنه نفَّس هللا عنه �ر�ة :ومن نفَّس عن مسلم �ر�ة ما قیل

 لى اإلنسان �ال شيء، فالعبرة �المآل.الدنیا مهما توالت وصعبت ع
 طالب:...
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ر أو علیه نعالن من نا ،لكن استفاد؟ �غلي منهما دماغه، �ونه ُ�خلد في النار وفي ضحضاح من النار ،ُخفِّف عنه
 هذا أمر عظیم.

 طالب:...
حواس ثانیة  لكنه عنده ،�عني األمور ال ترجع إلى ذات الشيء األمور التي تحتف �ه، نفترض أن العمى مطبق

لكن هل  ،طالب، نعم، �عض الناس دقیق وحساس و�درك �عض األشیاء، ینتفع بها يمثل أب في قل هذا ،�ستفید منها
 �صیر؟ ال �مكن.  :�مكن أن �قال

 طالب:...
 .نعم

نَّة   ،خالف صوري  قرر ابن أبي العز في شرح الطحاو�ة أن الخالف بین أبي حنفیة واألئمة الباقین من أهل السُّ
 ولبیان حقیقة األمر ال بد من التفصیل.

ا على ة فرق، وحینئٍذ �كون الخالف صور�� فمن جهة االهتمام �األعمال وتأثیم المخالف فیها ال �ظهر بینهم في الحقیق 
له ا �ما �قو ، و�ن �انت �فًرا عملی� ما قرر ابن أبي العز، ومن جهة �ون مرتكب الكبیرة ال �خرج عن مسمى اإل�مان

نَّة ،رجئةالم لكبیرة افإن �انت  ،�فصلون في هذا و�نما �خرج عن مسمى اإل�مان �الكفر االعتقادي فقط، بینما أهل السُّ
نصوص ا لما ورد من اللیة، فعلى هذا �كون الخالف حقیقی� فهي مخرجة عن اإل�مان، و�ن �انت عم اُمَكفِّرًة أو شر�ً 

ب �مان عن �عض مرتكبي الكبائر �الزاني والسارق وغیرهما. في �اوما ورد من نفي اإل ،الدالة على ز�ادة اإل�مان
 .نفیةالردة، الردة عند الفقهاء في �تب الفقه، أكثر المذاهب في التوسع في الحكم على الشخص �الردة الح

 طالب:...
 الحنفیة. 

ة في إدخال الناس أو فهل اعتناقهم لهذا المذهب والقول �أن األعمال غیر داخلة في مسمى اإل�مان أعطاهم فسح
لوه في  عامة الناس ولو ارتكبوا ما ارتكبوا في مسمى اإل�مان؟ و�هذا �كون تطبیقهم لمسمى الردة على خالف ما أصَّ

 .اوننظر األعمال التي حكموا بردة مرتكبه ،من �تب الحنفیة امسمى اإل�مان، ولعلنا في الدرس القادم نحضر �تا�ً 
 .بهذا القدر نكتفي 
 .علم�هللا أ  
 وصلى هللا وسلم على نبینا محمد وعلى آله وصحبه أجمعین. 

 طالب:...
 �ل هذا. وسیأتيما یلزم، ال ال.  ،ال
 


